
Sustaining the Future
With the aim to raise awareness of  
green building practices and to ultimately 
reduce Qatar’s carbon footprint, the first 
Passivhaus project could provide a greener 
outlook for the Middle East… 
Text: Victoria Scott – Illustrations: Joseph Kai 

المحافظة على 
المستقبل

بهدف رفع مستوى الوعي 
بالممارسات المرتبطة باإلنشاءات 
الصديقة للبيئة، ومن أجل الحد في 
نهاية األمر من البصمة الكربونية 
باإلجمال، فإن أول مشروع “للمنازل 
الخاملة” قد يقدم في نهاية 
المطاف مستقباًل أكثر اخضرارًا 
للشرق األوسط...
بقلم: فيكتوريا سكوت – الرسوم التوضيحية: جوزيف كاي
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 ملدينة حضرية، فــي حين تكون 
ً
 جميلة

ً
تــرســم األبنية الشاهقة فــي الــشــرق األوســـط صـــورة

الــفــيــات والــشــقــق مــزيــنــة بــظــال ال نــهــائــيــة مـــن الــبــيــج. لــكــن، فـــي هـــذا الــعــصــر مـــن الــوصــول 
الـــــجــمــاعــي واالزدحــــــام الــكــبــيـــــر، أصــبــحــت تــلــك الــفــلــل تــتــألــف فــي الــغــالــب مــن ثــاثــة طــوابــق، 

لتتناسب مع الـحد األق�صى من السكان في أصغر مساحة ممكنة.
لذلك، يأتي أول بيٍت صديٍق للبيئة في املدينة، املكون من طابٍق واحــد يحتوي على 
 في بحٍر من 

ً
 رائعا

ً
 مشهدا

ً
ا

ّ
  ُمشك

ً
ا ِ

ّ
ق ُمشك

ّ
ثاث غرف للنوم واملطلي باألبيض الناصع، ليتأل

 صفراء.
ً
األبنية املرتفعة التي ترسُم أفقا

 
ً
تتسّبب األبنية الـحديثة التي تمأل اآلفاق بتلويث املناخ من خال طرق ال تبدو دائما
 
ً
 للعين املجردة. حيث يعني االرتفاع الكبيـر في معّدل استهاك املاء والكهرباء إضافة

ً
واضـحة

إلى الـحاجة املستمرة لهواء التكييف على مــدار الساعة في املناخ الصحراوي، أن التكلفة 
البيئية للحياة اليوم تصل إلى ارتفاعات مرعبة.

يقع في مدينة الــبــروة، مــشــروٌع إنشائٌي جديد بمساحٍة صغيـرة في ضواحي الدوحة 
املتربة والصخرية، أطلق عليه اسم “بيتنا”، ويتمّيز بما هو أكثر من تصميمه الفريد. فهو في 
الواقع أول “منزٍل خامٍل” في الباد، أي املنزل املبني وفق مجموعة من أكثر املعاييـر البيئية 

، والذي تم إنشاؤه ألول مرة في أوربا على يد علماء من السويد وأملانيا.
ً
صرامة

املــنــازل الـخاملة مــنــازل مصممة لتستهلك نــصــف الــطــاقــة واملــــاء املطلوبين للتبريد 
والتدفئة وتشغيل منزل مــعــيــاري، وذلــك باستخدام الــعــزل ذي التقنّية العالية والطاقة 
الشمسية وتجهيـزات الــضــوء واألدوات الكهربائية الــتــي تستهلك مستوى أقــل بكثيـر من 

الطاقة، وباإلبقاء على تسّرب الهواء من وإلى املنزل في أدنى حد ممكن.
 إلــى جنب بــنــاءان مــؤلــفــان مــن طــابــق واحـــد، ال يشبهان 

ً
فــي املــوقــع نفسه، يقف جنبا

 مــا يمكن أن نـــراه فــي بقية أنــحــاء الــعــالــم، لكنهما قــد يــغــيـــــران مستقبل اإلنـــشـــاءات 
ً
كــثــيـــــرا

 لألساليب التقليدية املعتادة، بينما يظهر اآلخر 
ً
السكنية في قطر. تم بناء أحدهما وفقا

تمّيزه بكونه مبني وفق املبادئ الصديقة للبيئة. كاهما أنيٌق وعصري ومؤثث بشكل مريح 
بظال من اللونين األخضر والكريمي ومزين بنباتات داخلية خضراء.

بعد فتـرة االخــتــبــار والتشغيل البالغة ستة أشــهــر، ســوف تشغل الفيلتين عائلتان 
متماثلتان مــن حيث عــدد األفــــراد، لــدى كــل منهما على األقـــل طفل واحـــد، حيث ستكون 
هناك مــراقــبــٍة إضــافــيــٍة ملــدة عــاٍم واحـــد، كدليٍل على أثــر تطبيق املــبــادئ البيئية فــي الواقع 
العملي. وستكون هذه العملية بمثابة املنصة لدراساٍت مستقبلية مؤهلة على تكنولوجيا 
االستدامة املتطورة واملمارسات في مجموعة متنوعة من املجاالت بما فيها تحويل ضوء 
الشمس إلى كهرباء باستخدام منظومة كهروضوئية، ونظم الــري البديلة، وإعــادة تدويـر 
املــيــاه املــحــلــيــة، وتــصــمــيــمــات مــســتــدامــة ونــاعــمــة لــلــمــســاحــات الـــــخــضــراء بـــأنـــواع محلية من 

األشجار والشجيـرات.
من املتأمل أن يمّهد هذا املشروع، في حال نجاحه، الطريق ملعاييـر بناء جديدة تحد 
من التأثيـرات البيئية السيئة لحركة البناء السريعة في قطر. فاملؤكد أن رؤية قطر الوطنية   
2030 تنص بوضوٍح على أن االلتزام الصارم بالقضايا البيئية هو أمٌر غيـر قابل للتفاوض 

إذا ما أرادت تحقيق التوازن الازم، بخاصٍة وهي تمر بفترة من النمو غيـر املسبوق. 

The Middle East’s skylines paint a beautiful picture of an urban 
metropolis; villas and apartments are decorated in infinite shades 
of beige. But, in these days of mass arrival and high congestion, 
they’re often three storeys high, fitting the maximum number 
of occupants into the smallest amount of space. 

Thus, the city’s first eco-friendly house, a three-bedroom 
bungalow resplendent in brilliant white, is a sight for sore eyes 
in a sea of high-rise yellow hue. 

The modern-day buildings populating skylines are con-
taminating the atmosphere in ways not always obvious to the 
eye. High consumption of water and electricity plus a near con-
stant need for fulltime air conditioning in the desert climate 
means that the environmental cost of living today is reaching 
dizzy heights. 

Located in Barwa City, a brand new town-sized development 
in the dusty and rocky outskirts of Doha, the project, named 
“Baytna” - meaning “Our Home” in Arabic - is much more than 
just a visual misfit. It’s actually the site of the country’s first 
“Passivhaus”, a home built to a set of stringent environmental 
parameters first established in Europe by scientists from Swe-
den and Germany. 

The Passivhaus is a dwelling designed to use half the energy 
and water required to cool, heat and run a standard home, using 
high-tech insulation, solar power, low energy light fittings and 
electrical goods, and by keeping the leakage of air in and out of 
the home to a minimum.

Side by side sit two bungalows, not too similar to what you 
would see in the rest of the world, which could change the fu-
ture to residential architecture in Qatar. One of which is built 
to conventional standards while the other prides itself on being 
built to environment friendly values. Both are elegant, sleek 
and modern, and comfortably furnished in shades of green and 
cream, accessorised with leafy indoor plants. 

Following the testing and commissioning period of six 
months, the two villas will be occupied by two similarly sized 
families, with at least one child, where further monitoring 
will take place for one year, as a real life demonstration of en-
vironmental principles in practice. This exercise will serve as 
a platform for qualified studies on cutting-edge sustainability 
technology and practices in a variety of areas including; convert-
ing sunlight to electricity with a photovoltaic array, alternative 
irrigation systems, localised water recycling, and sustainable 
soft-landscaping using local species of trees and shrubs.

If successful, it’s hoped the project will pave the way for new 
building standards, which will limit the impact of rapid rates 
of construction in Qatar. Indeed, the country’s National Vision 
2030 makes it clear that a strong commitment to environmental 
issues is non-negotiable if it’s to find the equilibrium it needs, as 
it goes through a period of unprecedented growth. 
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